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ÁLCOOL DE LANOLINA
ACETILADA

Álcool de Lanolina e

Produtos para pele e cabelo.
Maquiagem, batom, cremes e
loções.

Acetato de Etila

Agente Umectante, emoliente
seco e fino. modifica a fase
emoliente de cremes e loções,
co-solvente para gorduras e
óleos.

ALKEST CSO 360

Óleo de Mamona etoxilado
(36EO)

Cremes , loções , máscaras ,
bases e protetor solar

ALKEST CSO 400

Óleo de Mamona etoxilado
(40EO)

Cremes , loções , máscaras ,
bases e protetor solar

ALKEST CSO 400 H

Óleo de Mamona hidrogenado
etoxilado (40 EO)

Xampu transparente e colônia
sem álcool

ALKEST E 150 D

Diestearato de PEG 6000

Xampu baby, infantil, sabonete
líquido

Emulsionante , emoliente,
solubilizante , dispersante ,
agente umectante
Emulsionante , emoliente,
solubilizante , dispersante ,
agente umectante
Emulsionante , emoliente,
solubilizante , dispersante ,
agente umectante
Redutor de irritabilidade,
espessante

ALKEST SP 80

Monoleato de Sorbitan

Emulsões A/O e O/A

Emulsionante

cremes e loções

Emulsionante

cremes e loções

Emulsionante

cremes e loções

Emulsionante

ALKEST TW 20
ALKEST TW 60
ALKEST TW 80

Monolaurato de Sorbitan
Etoxilado
Monoestearato de Sorbitan
Etoxilado
Monooleato de Sorbitan
Etoxilado

ALKOLAN CD 80 / CD 90

Amida

Xampu, condicionador e
sabonete

Espessante/Estabilizante de
espuma

ALKOMOL E 10

Álcool estearílico propoxilado

Creme, loção e protetor solar

Emoliente

ALKONAT 1618 C30P

Álcool Ceto - Estearílico 30/70
(Produto de origem Vegetal e
de fontes renováveis)

Creme Hidratante e
condicionador

Agente de consistência e
emoliente

ALKONAT C 200

Álcool Cetílico 20EO

Creme, loção e protetor solar

ALKONAT CE 50 / CE 200 F

Álcool Ceto - Estearílico
etoxilado

Creme, loção e protetor solar

ALKONAT E 20 F/ E 200 F

Álcool Estearílico etoxilado

Creme, loção e protetor solar

ALKONAT L 20/ L30/ L60/ L70/
L80/ L90/ L100 / L230

Álcool Laurílico Etoxilado

Creme, loção tintura, gel para
banho e desodorante

ALKONIX SC

Lauril éter sulfosuccinato /
sulfato de sódio

Xampu, condicionador e
sabonete infantil

Emulsionante e agente de
consistência
Emulsionante e agente de
consistência
Emulsionante e agente de
consistência
Emulsionamte, espessante,
espumante, dispersante,
umectante
Emulsionante, espessante,
espumante, detergente e
suavizante

Xampu e sabonete líquido

Perolizante

Tintura, descolorante, xampu,
condicionador e sabonete

Tensoativo aniônico

ALKONT 5405 BP
ALKOPON N / CN

Mistura de Tensoativos não
iônicos
Lauril éter Sulfato de sódio a
28% e 70%
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ALKOPON NS

Lauril Sulfato de Sódio

ALKOPON NS 92 F / NS 92 N

Lauril Sulfato de Sódio pó
(flocos e agulhas)

BHT (PUROLAN BHT)

Butil Hidroxi Tolueno

DIPROPILENOGLICOL

dipropilenoglicol ( DPG )

EDTA 2 NA

edta dissodico em pó

EMCAPLUS 140

Óleo mineral branco

EMCAPLUS 200

Óleo mineral branco

EMCAPLUS 300 / 350

Óleo mineral branco

EMCAPLUS 50

Óleo mineral branco

EMCAPLUS 70 LF

Óleo mineral branco

EMCAPLUS GEL 204 / 175 / 230

Vaselina sólida

FORTBASE COLD

Metossulfato de berrenil
trimônio, Cloreto de Cetil
Trimetil Amônio, Álcool
Cetoestearílico, Polisorbato
60, Álcool e Propilenoglicol.

FORTBASE INTENSE PRO - 3

Creme dental, enxaguatório
bucal, tintura, descolorante,
Tensoativo aniônico
xampu, condicionador e
sabonete
Creme dental, tintura de
Tensoativo aniônico
cabelo , descolorante
Sabonete em barra , creme
hidratante, xampu e
Antioxidante
condicionador
loções, desodorantes, batom,
agente acoplante e umectante
hidratantes
Xampu, sabonete líquido ,filtro Sequestrante , anti oxidante ,
solar , cremes e loções
conservante
Lubrificante, solubilizante,
emoliente, dispersante,
Reparador de pontas
antiaderente
Óleo e loção bronzeadora,
Lubrificante, solubilizante,
loção para protetor solar, loção
emoliente, dispersante,
e creme corporal
antiaderente
Óleo bronzeador, creme de
Lubrificante, solubilizante,
limpeza de pele e óleo para
emoliente, dispersante,
massagem
antiaderente
Lubrificante, solubilizante,
emoliente, dispersante,
Loção de hidratação corporal
antiaderente
Óleo para higiene de bebê
(baby oils), creme e loção
hidratante corporal, loção
Lubrificante, solubilizante,
fotoprotetora, óleo bifásico,
emoliente, dispersante,
loção para higiene pessoal,
antiaderente
óleo capitar, creme e
condicionador capilar
Creme corporal e capilar,
Lubrificante, emoliente,
hidratante , pomada capilar
antiestático e dispersante
(brilhantina sólida)
Produtos para cabelo.
Cremes condicionadores,
alisadores capilares e
principalmente em
ampolas de tratamento
(tipo “Chantlly”).

Produtos para cabelo.
Álcool Cetoestearílico, Cloreto
Cremes para pentear,
de Distearil Dimetil amônio,
condicionadores, cremes para
Cloreto de Distearil Dimetil
coloração de cabelos e
amônio, Lactato de
máscaras.
Estearamidopropil
Dimetilamina, Metossulfato de
berrenil trimônio.

Veículo. Base líquida de
alta estabilidade a frio.

Auxilia na redução de volume
e definição de cachos. Fácil de
incorporar na fase oleosa.
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FORTBASE LN

FORTBASE NF

FORTBASE SOFT CONDITIONER

Álcool Cetoestearílico,
Cetil Estearil Sulfato de Sódio
Álcool Cetoestearílico e
Polisorbato 60
Álcool Cetoestearilico,
Álcool Ceto Estearílico
Etoxilado 20 EO,

Produtos para pele. Cremes
para rachaduras em pele
seca.
Produtos para pele e
cabelo. Condicionadores,
alisantes e tinturas.

Base auto-emulsionate
aniônica de alta
estabilidade e de fácil
preparo.
Base sólida não iônica com
propriedades
emulsionantes óleo-água

Produtos para cabelo.
Condicionadores e máscaras de
alto desempenho para cabelos.

Maior maciez, brilho,
penteabilidade, suavidade,
compatibilidade, menos
Fly-Away, sem acúmulo.
Processo a quente

Produtos para pele, cabelo
e criança. Lenços
umedecidos, xampus e
sabonetes

Pode substituir a lanolina
etoxilada em todas suas
aplicações

Palmitato de Cetila,
Estearamidopropil
Dimetilamina e
Cloreto de Cetil Trimetil

FORTLAN CARE

FORTLAN GREEN

GLICENAT GC K
GREENLINE PRO B5

LANOLINA ETOXILADA 50%

LIPIMOL AB

LIPIMOL CP

Amônio
Carboxilato de petróleo de
sódio peg 7, Capril
glicosideo, glucosídeo de
coco e glicerina

Produtos para pele, cabelo
Ricinoleato de Poligliceril 3,
e criança. Batons,
Oleato de Poligliceril,
maquiagens, cremes,
Gliceril Rosinato,
loções.
Cera de Candelila,
Fitoesterol e Tocoferol.
Glicerina vegetal de fontes
Creme Hidratante, loções,
renováveis
sabonetes
Derivado de Pantenol,
Produtos para pele, cabelo e
Óleo de coco, óleo de árgan,
criança. Cremes diurnos e
óleo de abacate, óleo de
noturnos, loções para cuidados
oliva, óleo macadamia, óleo com o sol, loções corporais e
de canola e óleo de serum, Pode ser utilizado como
girassol.
finalizador de cabelos puro ou
misturado com silicone.
Lanolina Peg 75

Adipato de dibutila

Palmitato de Cetila

Lanolina anidra 100%
vegetal substitui a lanolina
anidra animal em todas as
suas aplicações e nas
mesmas proporções
Umectante, lubrificante e
solubilizante
Alta estabilidade, alta,
solubilidade, alta
compatibilidade lipofílica,
brilho, hidratação e
emoliência.

Produtos para pele e cabelo.
Agente Umectante, emoliente.
Sabonetes, xampus e produtos
detergentes, na limpeza de
pele.
Proporciona um toque seco e
Produtos para pele, cabelo e
aveludado (não oleoso). Éster de
criança. Filtros solares,
alta absorção.
maquiagem e condicionador
capilar.
Produz emulsões de alta
Produtos para pele, cabelo e
viscosidade que proporcionam
criança. Condicionadores
brilho e emoliência aos produtos
capilares e máscaras de alto
acabados, 100% derivado de
desempenho.
fontes renováveis. Emulsões
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brancas, brilhantes de alta
viscosidade e mais estáveis.
LIPIMOL DEEG

Diesterato de Etilenoglicol

Produtos para pele,

Éster de Performance.

cabelo e criança.

LIPIMOL DP 150

Diesterato de PEG 6000

Produtos para pele,
cabelo e criança.

Produtos para pele,

Estearato de Octila

cabelo e criança.

LIPIMOL EO

Produtos para pele,

Miristato de Isopropila

LIPIMOL LC

LIPIMOL OS 422

Emoliente, baixa
viscosidade, alto poder de
solvência para ativos
lipossolúveis, alta
espalhabilidade gerando
emulsões leves e
óleos corporais com
toque de seda.
Alto grau de pureza.

cabelo e criança.

LIPIMOL IPM

LIPIMOL IPP

Agente espessante para sistema
tensoativos, atua em
concentrações baixas como
0,10%.

Palmitato de Isopropila

Lactato de Cetila

Produtos para pele, cabelo e
criança. Loções, cremes, óleos
de banho, protetor solar,
xampus, desodorantes, batons
e maquiagem.

Emoliente de origem
Sintética, lubrificante,
baixa viscosidade e
ótima espalhabilidade a
emulsões. Poder de
solvete de pigmentos e
corantes.

Produtos para pele, cabelo e
criança. Creme
antienvelhecimento, protetor
solar, maquiagem (batons) e
cuidado capilar.

Emoliente nobre com absorção
rápida não oleoso, toque de
seda.

Produtos para pele,

Éster de Performance

Estearato de Octila

cabelo e criança.

LIPIMOL PO

Estearato de Palmitato

Produtos para pele, cabelo e
criança. Cremes, loções
hidratantes, óleos corporais e
produtos solares.

Possui baixa viscosidade,
alto poder de solvência
para ativos lipossolúveis,
alta espalhabilidade
gerando emulsões leves e
óleos corporais com
toque de seda.
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MANTEIGA DE KARITE

Manteiga de Karite

Produtos para pele, cabelo e
criança. Pós barbas, batom,
maquiagem, cremes, loções
corporais, protetor solar,
xampu e condicionador de
tratamento

Amaciar a pele

MONOETANOLAMINA (MEA)

Monoetanolamina

Tintura

Alcalinizante e umectante

NQ COTTON

Nitrocelulose

Esmalte

Formador de filme

ÓLEO DE ARGAN

Óleo de Argan

Produtos para pele, cabelo e
criança. Escova progressiva,
alisantes, óleos corporais,
cremes e loções
condicionadores de tratamento
intensivo.

Doador de brilho e hidratação
para cuidado dos cabelos e
pele, sem o uso de silicones,
melhora a penteabilidade do
cabelo e forma uma proteção
da barreira cutânea e
reestruturação dos tecidos
danificados.

ÓlEO DE COCO

Óleo de Coco

Produtos para pele,

Emoliência sem sensação
oleosa. Cabelos secos e opacos
conseguem rapidamente
retomar seu movimento e
brilho. Na pele proporciona
hidratação e proteção da
barreira cutânea.

cabelo e criança.

OXIFLOW S 60

Modificador reologico

xampu e sabonete liquido

Espessante

OXITAINE CP 30 CM

Cocoamido Propil Betaina

Xampu, sabonete líquido

OXMAR ISOSOLVE

Isoparafina

Reparador de pontas e rímel

PROPILENOGLICOL USP/EP

Propilenoglicol

Creme, loção protetor solar e
xampu

Emulsionante , espessante,
espumante, detergente,
suavizante e estabilizador de
espuma
Solubilizante, lubrificante e
veículo
Umectante, lubrificante e
veículo

RESORCINOL

Resorcina

Tintura

Fixador de pigmento

TRIETANOLAMINA 99

Trietanolamina 99%

TRIETANOLAMINA 99 W

Trietanolamina 99%

ULTRAPEG 1500 F USP

Polietilenoglicol etoxilado

ULTRAPEG 300 USP

Polietilenoglicol etoxilado

Creme, loção, protetor solar,
tintura, descolorante, xampu,
condicionador e sabonete
Xampu, condicionador e
sabonete
Creme dental e enxaguatório
bucal
Creme, loção, protetor solar,
condicionador e sabonete

Alcalinizante , umectante
Alcalinizante, umectante
Umectante, veículo e
lubrificante
Umectante, veículo e
solubilizante
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ULTRAPEG 400 USP / 600 USP

Polietilenoglicol etoxilado

ULTRAPEG 4000F USP / 6000F
USP

Polietilenoglicol etoxilado

ULTRAPEG 8000 F

Polietilenoglicol etoxilado

VERSENE 100

EDTA tetrassodico liquido

VERSENE 220 CRISTAL

EDTA tetrassodico em pó

Creme dental, enxaguatório
bucal, loção, protetor solar,
xampu, condicionador,
sabonete, spray para cabelo
Creme, loção maquiagem,
sabonete
Batom, base e sombra
Xampu, sabonete líquido ,filtro
solar , cremes e loções
Xampu, sabonete líquido ,filtro
solar , cremes e loções

Umectante, veículo
estabilizador de perfume
Umectante, veículo
plastificante
Umectante, regulador de
viscosidade
Sequestrante , anti oxidante ,
conservante
Sequestrante , anti oxidante ,
conservante
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